
Regulamin Gminnego Konkursu Matematyczno – Plastycznego 

„Matematyka wokół nas” 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 5 

Nauczyciele matematyki: Anna Bartosz, Zofia Szarkowicz, Małgorzata Wierzgacz 

Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas 

gimnazjalnych z terenu gminy Jodłowa. 

Cele konkursu: 

 propagowanie matematyki w życiu codziennym, 

 rozwijanie pasji i zaineresowań matematycznych i artystycznych, 

 dostrzeganie przez uczniów wpływu matematyki na otaczajacy je świat, 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia, 

 wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

 twórcza interpretacja otaczającego świata. 

Zasady i warunki uczestnictwa: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu, który 

brzmi: „Matematyka wokół nas”. 

2. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia, z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów plastycznych, dowolną techniką płaską. Format wykonania 

pracy plastycznej: A3. 

3. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach: 

a) uczniowie klas I – III, 

b) uczniowie klas IV – VI 

c) uczniowie klas VII, VIII oraz klas gimnazjalnych. 

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, przymocowaną za pomocą spinacza 

biurowego zawierającą: (drukowanymi literami) imię i nazwisko autora pracy, klasa, 

nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została 

wykonana praca.  

5. Prace plastyczne, zgody i oświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej. 

6. Każda szkoła może zgłosić po 5 prac plastycznych w każdej kategorii. 

7. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego 

regulaminu. 

 

 



Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Termin składania prac upływa z dniem 21 marca 2019r. 

2. Komisja powołana przez organizatora Konkursu „Matematyka wokół nas” wyłoni spośród 

przekazanych prac laureatów konkursu do dnia 27 marca 2019r. 

3. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną 

pracy, trafność przekazu, oryginalność pomysłów, kreatywność, walory artystyczne oraz 

techniczną jakość pracy. 

4. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 29 marca 2019r. na stronie internetowej 

organizatora http://zs1.jodlowa.eu/index.php. 

7. Podsumowanie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w drugiej połowie 

maja podczas Turnieju Gier  i Zabaw Matematyczno - Logicznych 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk 

i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji na stronie 

internetowej organizatora http://zs1.jodlowa.eu/index.php .   

2. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie 

utrwalania, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, 

wyświetlania i prezentowania pracy konkursowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej, w Internecie w tym na stronie 

http://zs1.jodlowa.eu/index.php  oraz na portalach internetowych takich jak facebook. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 
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